
Uchwała nr 166/XXXI/Z/20
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku

z dnia 09 czerwca 2020 roku

 w sprawie uchwalenia Regulaminu Łowiska Specjalnego „Bachury”

Na podstawie § 47 pkt 10, 16 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017r., Zarząd Okręgu PZW 
w Białymstoku uchwala co następuje:

                                                                          § 1

Przyjmuje  Regulamin  Łowiska  Specjalnego  „Bachury”,  który  stanowi  załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci  ważność  uchwała  nr  102/XXXI/Z/19  z  dn.  28.05.2019  r. w  sprawie  zatwierdzenia
uchwał  Prezydium  oraz  uchwały  Prezydium  ZO  nr  85/XXXI/P/20  z  dn.  23.04.2020r.  w
sprawie  zatwierdzenia  Załącznika  do  Regulaminu  Łowiska  Specjalnego  „Bachury”
i  nr 88/XXXI/P/20 z dn. 20.05.2020r.  w sprawie zmiany treści Załącznika do Regulaminu
Łowiska Specjalnego „Bachury”.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się kol. Władysławowi Prochowiczowi.

                                                                         § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZO PZW                                                              Prezes ZO PZW

Marek Chmielewski                                                        Dariusz Dziemianowicz



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 166/XXXI/Z/20
                                                                                                  ZO PZW w Białymstoku z dnia 09.06.2020r.

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO  „BACHURY”

1. Łowisko jest dostępne do łowienia w dniach czwartek, piątek, sobota, niedziela w godz. 8.00-20.00.
2. Gospodarz łowiska określa ilość i numery udostępnianych stanowisk do połowu ryb. 
3. Wędkowanie odbywa się z pomostów i w ich obrębie,  maksymalnie na 2 wędki.
4. Rybę powyżej 3 kg oraz ryby nie przeznaczone do zabrania należy po złowieniu niezwłocznie wypuścić do wody

z wielką ostrożnością.
5. Do wędkowania upoważnione są osoby, które uzyskały zezwolenie po wniesieniu stosownej opłaty (młodzież  

do lat 14 pod opieką dorosłych). Wnosząc opłatę wędkarz otrzymuje zezwolenie na połów ryb wędką i pobiera
sadz do przetrzymywania ryb.

6. Zezwala się na używanie łódek zanętowych wykorzystywanych do nęcenia i wywożenia zestawów wędkarskich.
7. Na łowisku mogą przebywać osoby towarzyszące – bez prawa połowu za stosowną opłatą.
8. Łowiący nie może pozostawić wędek w łowisku bez dozoru. 
9. Po zakończeniu łowienia wędkarz rozlicza się z gospodarzem łowiska z pobranego sprzętu i uiszcza należności 

za zabraną rybę. 
10. Wędkujący i  osoby towarzyszące zobowiązane są  do zachowania ciszy i  spokoju umożliwiając  wypoczynek

innym osobom przebywającym na łowisku oraz do pozostawienia porządku po zakończonym wędkowaniu.
11. Podczas zawodów wędkarskich ryby ważone są na stanowiskach przez Komisję Sędziowską. Ryba powyżej 3 kg

ważona jest bezpośrednio po złowieniu i wypuszczona do wody. 
12. Istnieje  możliwość  wynajmu  łowiska  w  celu  organizacji  zamkniętych  konkursów  wędkarskich  i  łowienia

dobowego (uzgodnienie w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku). Rezerwacja i kaucja zabezpieczająca w
wysokości odpłatności połowy opłaty za wędkowanie nie może nastąpić  później niż 21 dni przed terminem
wędkowania.

13. Istnieje możliwość udostępnienia łowiska na połów dobowy od piątku od godziny 14.00 do niedzieli do godziny
14.00 dla grupy dokonującej połowu ryb nie mniejszej niż 7 osób, z 3 dniowym wyprzedzeniem rezerwacji  
z dokonaną bezzwrotną zaliczką w wysokości 50% wartości odpłatność.

14. Na terenie łowiska zezwala się na rozbijanie namiotów w obrębie stanowisk wędkarskich od 1 do 18, w sposób
nie utrudniający wędkowania innym osobom (dotyczy wyłącznie wędkowania dobowego).

15. Gospodarz  łowiska  ma prawo do kontroli  wędkujących w zakresie  przestrzegania  Regulaminu i  stosownie  
do sytuacji zastosować odpowiednie sankcje do cofnięcia zezwolenia włącznie.

16. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do osób przebywających na terenie łowiska.
17. Gospodarz łowiska może nie wpuścić na teren osoby lub żądać opuszczenia przez nią terenu, jeśli zachowanie tej

osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
18. Na terenie łowiska obowiązują następujące zakazy:

- zakaz grillowania nie opłaconych ryb,
- zakaz kąpieli,
- zakaz rozpalania ogniska w innych miejscach niż są do tego wyznaczone.
- zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie łowiska (nie dotyczy obsługi łowiska).
- zakaz wędkowania metodą spinningową.

      19*.  Na  terenie  łowiska  obowiązują  wszelkie  obostrzenia  wynikające  z  treści  Ustawy z  dnia  05.12.2008r.  

               o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (środki ochrony – zakrywanie ust, nosa, itp.).
 20*.  Do  danego  stanowiska  jest  przypisana  jedna  osoba  i  obowiązuje  zakaz  przemieszczania  się  jej  w trakcie

łowienia,   
       nie dotyczy WC i wypadków losowych.

 21.  Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem z łowiska lub zgłoszeniem  
    do służb uprawnionych.

     * Obowiązuje w czasie trwania epidemii.

Wstęp na łowisko  wynosi 15,00 zł. Grupy zorganizowane powyżej 15 osób – 12 zł. Za łowienie dobowe – 40 zł.

W opłacie tej wliczony jest 1 kilogram ryby drobnej, którą wędkujący może zabrać ze sobą do domu. Za pozostałe ryby
płaci według ceny obowiązującej (cennik łowiska).
Wstęp dla osób towarzyszących wędkarzom bez prawa połowu wynosi 5,00 zł.

PRZYJMUJĄC  NINIEJSZY  REGULAMIN,  PODDAJĘ  SIĘ  OBOWIĄZKOWI  KONTROLI  PRZY  WYJŚCIU  
Z ŁOWISKA.




